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APRESENTAÇÃO 

Este documento tem por objetivo apresentar as instruções para solicitação de 

cadastramento de empreendimentos eólicos com vistas à obtenção de Habilitação 

Técnica da EPE, para participação nos leilões para contratação de energia elétrica, 

proveniente de empreendimentos de geração eólica, para o Sistema Interligado 

Nacional – SIN, no Ambiente de Contratação Regulada – ACR.  
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1. Objetivo 

Estabelecer a forma de apresentação da documentação de empreendimentos eólicos 

com vistas ao processo de Cadastramento e Habilitação Técnica do empreendimento 

na Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Desta forma, operacionaliza-se o disposto 

na Portaria MME nº. 211, de 18 de janeiro de 2008 e demais normas infralegais que 

regem esse processo.  

Adicionalmente, cabe ressaltar que os parâmetros, dados e informações fornecidas 

pelo empreendedor para o Cadastramento e a Habilitação Técnica serão os utilizados 

para: o cálculo das Garantias Físicas dos empreendimentos eólicos; compor os 

Contratos de compra e venda de energia no Ambiente de Contratação Regulada – 

CCEAR; documentos que constituirão os Atos de Autorização do Poder 

Concedente para o empreendimento a ser implantado na hipótese de a energia do 

mesmo vir a ser objeto de contratação como vencedora do leilão A-3 ou A-5. 

2. Aplicação 

Estas diretrizes se aplicam aos empreendedores, interessados em participar do Leilão 

de compra de energia proveniente de novos empreendimentos eólicos, de ampliação 

com aumento da capacidade instalada e de empreendimentos eólicos já outorgados 

que ainda não tenham entrado em operação comercial, conforme estabelecido na Lei 
nº 11.943, em 28 de maio de 2009. 

3.  Diretrizes 

Com o propósito de ordenar e dar maior celeridade ao processo de obtenção do 

Cadastramento e Habilitação Técnica, estas instruções estabelecem os requisitos para 

a apresentação da documentação dos projetos de empreendimentos eólicos na EPE, 

para fins de análise técnica. 

Vale salientar que, considerando o disposto na Portaria MME nº 21/2008, caso a 

documentação do projeto não seja apresentada na forma requerida pela EPE,  

                                                 
1 Os textos atualizados das normas legais e infralegais citadas nestas instruções podem ser visualizados na 

página da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
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conforme regulamentação vigente, o empreendimento poderá não ser habilitado por 

razões de ordem formal.  

Destaque-se que não serão considerados documentos que tenham sido entregues com 

a finalidade de cadastramento em leilões anteriores. 

No Anexo V apresenta-se um glossário dos principais termos utilizados na 

documentação para Habilitação Técnica dos empreendimentos. 

4. Da Solicitação para Cadastramento e Habilitação Técnica 

A EPE implementou o Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos 

Geradores de Energia – AEGE a fim de possibilitar aos empreendedores a inserção 

dos dados técnicos de seus empreendimentos, neste sistema, a qualquer tempo, 

independentemente dos Leilões de Energia. 

O cadastramento do empreendimento gerador de energia nesse sistema será um dos 

elementos constitutivos para o seu Cadastramento e Habilitação Técnica com vista à 

participação nos Leilões de Energia, e deve seguir as seguintes etapas, respeitados os 

prazos estabelecidos nas normas aplicáveis: 

a) Primeira Etapa – Cadastramento da Empresa  

Esta etapa visa o cadastramento da empresa interessada e o estabelecimento de 

um usuário responsável pela interface com a EPE. Finalizada esta etapa, será 

encaminhada ao usuário responsável uma senha para acesso ao Sistema AEGE.  

Após o recebimento da senha o usuário responsável poderá acessar o Sistema 

AEGE para designar, a seu critério, novos usuários e efetuar, a inclusão de 

empreendimentos conforme descrito a seguir. 

Destacamos que caso a empresa já esteja cadastrada no Sistema 

AEGE, a presente etapa deve ser desconsiderada. Neste caso para 

efetuar o acesso o usuário responsável deve utilizar a senha já 

atribuída à empresa pela EPE.  

b) Segunda Etapa - Inclusão de Novos Usuários 

O usuário responsável poderá efetuar a inclusão de novos usuários do Sistema 

AEGE que poderão incluir e manter os dados dos empreendimentos da empresa. 
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A substituição do usuário responsável, só poderá ser feita mediante solicitação à 

EPE. 

c) Terceira Etapa - Inclusão de Empreendimento  

A inclusão de um empreendimento é feita informando no AEGE os respectivos 

dados técnicos.  Essa operação é feita pelos usuários. Essas informações 

constituirão o núcleo da base de dados técnicos do empreendimento no sistema, 

e poderão ser alterados até que o empreendimento seja inscrito em um leilão. O 

núcleo da base de dados de cada empreendimento cadastrado no AEGE poderá 

ser utilizado para a participação em leilões futuros. 

d) Quarta Etapa – Inscrição do Empreendimento no Leilão 

Após a inclusão dos dados técnicos no sistema o empreendimento poderá ser 

inscrito para participar no Leilão de Energia. Nesta etapa deverão ser 

obrigatoriamente informados o Representante Legal e o Interlocutor com a EPE.  

O Interlocutor designado para um empreendimento também será o responsável 

junto à EPE pelo envio e recebimento de informações e/ou correspondências, 

bem como prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários 

durante o processo da habilitação técnica. 

Destacamos que caso o empreendimento já esteja cadastrado no AEGE e se 

queira inscrever o mesmo empreendimento em outro leilão, o usuário 

responsável deve proceder primeiramente a inscrição no novo leilão e após esta 

etapa alterar os dados do empreendimento.  

e) Quinta Etapa – Suplementação dos Dados Técnicos do Empreendimento 

Inscrito no Leilão 

O núcleo dos dados técnicos dos empreendimentos inscritos deverá ser 

suplementado com os dados específicos (cronograma, denominado no sistema 

como construção e motorização, orçamento, custos, etc.) pertinentes a um dado 

leilão.  Nesta etapa, os dados inicialmente informados por ocasião da inclusão 

de um empreendimento no Sistema AEGE (núcleo da base de dados técnicos) 

poderão ser revisados. Destaca-se que no AEGE os dados suplementares 

aparecem no monitor em fundo azul. 

f) Sexta Etapa – Cadastramento para Habilitação Técnica no Leilão 
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Superadas as etapas anteriores, se poderá requerer à EPE o Cadastramento e 

Habilitação Técnica do empreendimento para participar do leilão. Para tanto, 

deverão ser protocolados na EPE por meio de um requerimento (ver modelo no 

ANEXO I), ao qual será anexado um conjunto de documentos em atendimento 

ao disposto na Portaria MME nº 21/2008, e nestas instruções. A Ficha de Dados 

que é parte integrante da documentação deve corresponder à última versão dos 

dados contidos no Sistema AEGE. Destaca-se que não serão cadastrados 

empreendimentos cujos processos sejam instruídos com a documentação 

incompleta, exceto para,  os documentos previstos na Portaria MME nº 21/2008 

e aqueles documentos que poderão ser aproveitados do Leilão A-3 de 2009, 

desde que continuem válidos para o Leilão A-5 de 2009. 

5. Documentação Requerida  

5.1  Requerimento de Cadastramento 

A solicitação de Cadastramento e da Habilitação Técnica deverá ser obrigatoriamente 

feita por meio de um requerimento à EPE (ver modelo no Anexo I a ser apresentado 

em duas vias, uma para protocolo) ao qual deverá ser anexado o conjunto de 

documentos estabelecidos nas Portarias MME nº21/2008 (Anexo IV). 

5.2  Ato de autorização na ANEEL 

Conforme o art. 1º da Portaria MME nº. 21/2008, para fins de habilitação técnica pela 

EPE, os empreendedores interessados no leilão deverão estar registrados na ANEEL. 

Portanto, os empreendimentos que não possuem este registro poderão requerê-lo, por 

meio do Sistema AEGE, conforme estabelecido nestas instruções. 

Após acessar o Sistema – AEGE será disponibilizado ao empreendedor, um formulário 

para obtenção do registro diretamente à ANEEL2. 

Ao ser enviado, o formulário on-line ficará à disposição da ANEEL para verificação dos 

dados do empreendedor e da usina, observando a titularidade, configuração, se a 

usina informada é outorgada ou não, e se trata de implantação ou ampliação. 

                                                 
2 Existem duas formas de requerer registro na ANEEL: 
1ª. Diretamente junto à ANEEL: para usinas que não visam participação em leilões de energia nova. Neste caso, o 
empreendedor deverá observar a Resolução nº. 112, de 18 de maio de 1999. 
2ª. Mediante solicitação de cadastramento e habilitação técnica para participar de leilão 
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O empreendedor deverá observar a regra constante da Resolução ANEEL nº. 407, de 

19 de outubro de 2000, para cálculo da potência instalada total da usina (Potência 

Instalada Total (kW) = potência gerador (kVA) x fator de potência x nº. de unidades 

geradoras). A ANEEL observará também a compatibilidade da potência (kW) dos 

geradores relativamente à potência dos respectivos equipamentos motrizes. 

Não havendo inconsistências relativas aos dados verificados pela ANEEL, esta emitirá o 

Registro, que terá como finalidade permitir ao empreendedor a habilitação técnica 

junto à EPE. Este registro não gera quaisquer direitos ou obrigações com relação às 

fases subseqüentes dos processos de leilão de energia, devendo ser observado o 

disposto em cada edital de Leilão. 

Cada empreendimento cadastrado receberá um Código Identificador, único, que 
deverá ser vinculado ao empreendimento em todo o âmbito do setor elétrico. 

A EPE também realizará verificações on-line no formulário, visando à Habilitação 

Técnica dos empreendimentos, e também poderá solicitar retificações. 

5.3 Memorial Descritivo 

Deverá ser incluído na documentação do processo de habilitação o memorial descritivo 

do projeto da Central Geradora Eólica – EOL, contemplando a sumarização a seguir 

apresentada e observando-se os destaques em itálico.  

A - Características Gerais do Empreendimento 

A1- Motivação 

A2- Localização e Acessos 

A3- Infra-estrutura disponível 

A4- Potencial eólico e condições climáticas  

A5- Caracterização geral do terreno da EOL quanto: à topografia, à cobertura vegetal 

e às construções. 

B - Concepção Técnica da EOL 

B1- Características dos Aerogeradores (dados operacionais e curva de potência) 

Deverá ser apresentada a “Curva de potência x Velocidade do vento” certificada do 
aerogerador. Na guia Equipamentos, deverão ser informados pontos dessa curva 
característica do aerogerador entre a velocidade de entrada (“cut in”) e a velocidade 
saída (“cut off”). incluindo estas. 
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B2- Descrição dos componentes 

B3- Rendimentos previstos 

B4- Dados Anemométricos 

Estes dados devem corresponder a um histórico de medições contínuas da velocidade 
e da direção dos ventos, em altura mínima de 50 (cinqüenta) metros, aceitando-se, no 
caso de terrenos de superfície topográfica suave contínua, a medição em altura mínima 
de 30 (trinta) metros, por período não inferior a 12 (doze) meses consecutivos, 
realizadas no local do parque eólico, integralizadas a cada 10 (dez) minutos e com 
índice de perda de dados inferior a 10%. 

Além das velocidades e direções, deverão ser informadas as coordenadas UTM da(s) 
torre(s) de medição, a densidade média do ar, a pressão atmosférica, e os parâmetros 
(fator de forma e fator de escala) da distribuição de Weibull da velocidade do vento 
para cada mês, referentes à elevação (altura) do rotor da turbina. 

Os arquivos da série histórica de medição de velocidade do vento devem ser fornecidos 
em formato Excel e gravados no CD, conforme especificado no item 5.12, e integrantes 
da pasta de arquivos do Memorial Descritivo, conforme mencionados no Anexo IV, 
destas Instruções. 

B5- Sistemas e Equipamentos Elétricos  

a) Características da subestação elevadora (transformadores elevadores e arranjo dos 
barramentos) 

b) Descritivo da conexão do empreendimento na rede de distribuição, na rede básica 
ou nas demais instalações de transmissão - DIT; ponto de conexão na rede da 
concessionária (subestações ou seccionamento de linha de transmissão) e 
especificação da(s) linha(s) de transmissão que conecta a subestação elevadora ao 
ponto de conexão, devendo ser apresentados em Diagrama Unifilar. 

C- Impactos Sócio-Ambientais decorrentes da construção e operação da EOL

 

 

D- Índices de Indisponibilidade (TEIF e IP) 
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Deverão ser apresentadas as justificativas para os índices de indisponibilidade 
declarados no AEGE. na Guia Características Técnicas/Informações Energéticas  

E- Desenhos de projeto  

E1- Localização e acessos à EOL 

O desenho da localização e dos acessos do empreendimento, da subestação e das 
edificações deverá ser obrigatoriamente apresentado na escala 1:10.000 ou 1:25.000, 
dependendo da dimensão da área do projeto, no sistema de projeção UTM, com 
indicação do meridiano central do fuso e com coordenadas vinculadas ao referencial 
geodésico brasileiro – SIRGAS 2000. 

 Destaca-se que, no desenho de localização, deverá mostrar a poligonal da área da 
usina com as respectivas coordenadas UTM. Quando um terreno for compartilhado por 
mais usinas, as mesmas deverão ser indicadas e identificadas no desenho. 

Além disso, neste desenho se deverá indicar a localização dos aerogeradores e das 
torres anemométricas, com suas respectivas coordenadas UTM (que deverão ser as 
mesmas declaradas na Guia Empreendimento do Sistema AEGE), as construções 
permanentes e os limites das porções das diversas propriedades que constituem o 
parque eólico, indicando-se com as respectivas matrículas e RGI´s. Este desenho 
deverá ser elaborado, obrigatoriamente, numa plataforma compatível com o sistema 
de informações geográficas ArcGis e até AutoCAD 2007. 

E2 - Diagrama unifilar 

Diagrama unifilar principal da EOL até o ponto de conexão da rede da concessionária, 
inclusive com a linha de transmissão.  

F- Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto - ART  

Deverão ser apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART e os 
respectivos comprovantes de recolhimento, em conformidade com a Lei 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977, regulamentada pela resolução CONFEA nº 425/1998, e atendendo 
ao disposto na Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, dos profissionais 
que elaboraram o projeto. Destaca-se que da ART deverão constar o nome, a potência 
instalada e a localização (município/UF) do empreendimento. 

5.4  Licença Ambiental  

Deverá ser apresentada cópia autenticada da Licença Ambiental compatível com a 

etapa do projeto (Licença Prévia, de Instalação ou de Operação), emitida pelo órgão 
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competente, e válida na data do Cadastramento na EPE. O documento deverá ser 

encaminhado também em meio digital. 

Na Licença Ambiental deverá constar o nome do empreendimento, o nome do agente 

interessado, a potência instalada do projeto, a data de emissão e o prazo de validade. 

A potência licenciada informada na licença ambiental deve ser igual ou maior que a 

potência habilitável do empreendimento. 

A Licença Ambiental deve ser apresentada em conformidade com o que exige a 

legislação ambiental vigente, notadamente a Lei Federal n° 6.938/81, o Decreto 

Federal n° 99.274/90 e as Resoluções CONAMA n° 01/86, 06/87, 237/97 e 279/01. A 

Licença Ambiental deve ser emitida com base em parecer técnico conclusivo formulado 

após análise de um estudo ambiental, atestando a viabilidade ambiental e aprovando a 

localização e concepção do empreendimento, devendo também explicitar os requisitos 

básicos, condicionantes e medidas de controle ambiental. No caso de projeto em que a 

geração de energia está associada a outras atividades produtivas, a Licença Ambiental 

apresentada deverá informar a atividade de geração de energia elétrica e a potência 

final instalada no empreendimento. 

Conforme disposto na Portaria MME nº 21/2008, na hipótese de não apresentação da 

licença ambiental na data limite estabelecida para o cadastramento, obrigatoriamente, 

deverão ser apresentados o protocolo de pedido de licenciamento do empreendimento 

e os estudos apresentados ao Órgão Ambiental competente, no momento da 

solicitação de cadastro na EPE. 

5.5  Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 

No ato do cadastramento, deverá ser protocolada, em meio digital, cópia dos Estudos 

Ambientais apresentados ao órgão ambiental no processo de licenciamento ambiental, 

e de acordo com a etapa do projeto (Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA, Relatório Ambiental Simplificado - RAS, 

Relatório Ambiental Preliminar - RAP, etc.).  

O estudo ambiental apresentado deve contemplar o exposto na legislação pertinente 

(Lei Federal n° 6938/81, Decreto Federal n° 99.274/90 e Resoluções CONAMA nos 

01/86, 06/87, 237/97 e 279/01), bem como na Legislação Estadual, quando for o caso. 

Complementações dos estudos, solicitadas pelo órgão ambiental, deverão ser 

entregues junto com a Licença Ambiental. 
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5.6  Parecer de Acesso 

Deverá ser obrigatoriamente apresentado uma cópia autenticada do parecer de acesso 

ou documento equivalente à Rede Básica, Demais Instalações de Transmissão - DIT ou 

à Rede de Distribuição, conforme o caso, respeitando-se o prazo disposto na Portaria 

MME nº. 21/2008. O parecer de acesso ou documento equivalente deverá ter sido 

emitido há, no máximo, seis meses antes da data do cadastramento na EPE. 

 Na hipótese de não apresentação do parecer de acesso ou documento equivalente na 

data limite para cadastramento do empreendimento, definida em portaria específica do 

MME, deverá ser apresentada cópia autenticada do documento que protocola o pedido 

de parecer de acesso ou documento equivalente a entidade competente para emissão 

do mesmo. 

Para obtenção de Parecer de Acesso referente a empreendimentos com entrada em 

operação em prazo superior a três anos, na Rede Básica ou DIT, deverão ser 

apresentados à EPE os estudos elétricos desenvolvidos pelo empreendedor, para 

definir a conexão solicitada, os quais contemplem, no mínimo, a análise do sistema 

em regime permanente (Estudos de Fluxo de Potência e de Curto-Circuito), 

indicando os impactos no sistema receptor. Estes estudos deverão ser apresentados 

em prazo a ser informado pela EPE, que permita a sua análise de modo que possa 

ser emitido o parecer de acesso ou documento equivalente no prazo estabelecido na 

Portaria MME nº21/2008. 

5.7  Fichas de Dados 

A Ficha de Dados é o documento que sintetiza os principais dados técnicos e 

características operacionais de um empreendimento sendo gerada, automaticamente, a 

partir dos dados inseridos no Sistema – AEGE. 

 A versão da Ficha de Dados a ser protocolada na EPE deve ser a última, ou seja, a 

mesma do Sistema – AEGE no momento do pedido de solicitação de Cadastramento e 

habilitação Técnica. Este documento deve estar assinado pelo Representante Legal e 

ter a firma reconhecida.  

Destaca-se que não serão aceitas solicitações de cadastramentos de empreendimentos 

cuja Ficha de Dados estiver com versão diferente à do Sistema AEGE. 

5.8  Certificado das Medições Anemométricas e Estimativa da Produção 

Deverão ser apresentadas as Certificações de Medições Anemométricas e de Produção 

Anual de Energia, da Central Geradora Eólica, emitidas por uma Entidade (Empresa 
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Certificadora) independente, especializada em projetos de energia eólica, reconhecida 

nacional ou internacionalmente. 

Não serão aceitas Certificações dos Dados Anemométricos e de Estimativa da Produção 

de Energia Elétrica de Entidades (Empresas Certificadoras) que tenham participação 

societária, direta ou indireta no empreendimento de geração eólica ou que tenha sido 

ou seja responsável pelo desenvolvimento do projeto, objeto da Habilitação Técnica. 

Para demonstrar a inexistência dessa participação, deverá ser protocolada no ato do 

cadastramento uma declaração conforme modelo do Anexo III destas Instruções.  

Todos os procedimentos, critérios, normas e cálculos utilizados na certificação deverão 

seguir as recomendações de entidades, entre outras, a IEC – International 

Electrothecnical Commission, IEA - International Energy Agency, MEASNET - Network 

of European Measuring Institutes, AWEA - American Wind Energy Association, ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e o INMETRO – Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

O relatório de certificação deverá conter um item com o seguinte título,  

Dados da Empresa Certificadora, com as seguintes informações sobre a empresa: 

• Empresa Certificadora (nome, endereço, telefone, e-mail, etc.); 

• Nome do Responsável Técnico e, caso seja brasileiro, número do respectivo 

registro no CREA; 

• Projetos Eólicos desenvolvidos pela Empresa Certificadora; 

• Comprovação de Projetos Eólicos já certificados pela Empresa, realizados nos 

últimos quatro anos, em atendimento ao disposto no § 4º do Art. 3º da Portaria 

MME nº 211/2009. A comprovação poderá ser feita mediante a apresentação da 

ART ou declaração do proprietário do empreendimento certificado; 

Caso a Certificação seja de empresa estrangeira sua tradução deverá ser juramentada 

A Produção Certificada deverá ser indicada para cada mês em MWh e servirá de base 

para o cálculo da Garantia Física, como indicado no item 5.9, a seguir. 

A Produção Certificada mensal deverá considerar as condições meteorológicas locais, 

em especial, a densidade do ar, as perdas aerodinâmicas (efeito esteira e turbulência) 

e a degradação das pás. 

A Produção Certificada mensal deverá ser limitada, no máximo, à Potência Habilitável 

multiplicada pelo Fator de Capacidade Máxima (FCmax) e pelo número de horas do 
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mês, conforme tabela abaixo. 

ProdCm ≤ PotHab . FCmax . NHorasm

Jan = 744 Fev = 672 Mar = 744 

Abr = 720 Mai = 744 Jun = 720 

Jul = 744 Ago = 744 Set = 720 

Out = 744 Nov = 720 Dez = 744 

 

5.9  Declaração de Quantidade de Energia Disponibilizada ao SIN Para 
Cálculo da Garantia Física  

Conforme Portaria MME nº 92, de 11 de abril de 2006, deverá ser apresentada uma 

declaração conforme modelo do Anexo II, informando que a disponibilidade mensal de 

energia gerada, em MW médios, comprometida para venda no Leilão, será a Produção 

Garantida, informada na Guia Características Técnicas, sub-guia Produção de Energia.  

Essa declaração deverá ser protocolada na EPE, junto com Certificação dos Dados 

Anemométricos e de Estimativa da Produção de Energia Elétrica. 

Destacamos que os valores mensais de Produção Garantida deverão ser limitados, no 

máximo, aos valores correspondentes de Produção Certificada, descontada da 

indisponibilidade esperada, do consumo interno e das perdas até a ponto de conexão 

com a rede como indicado na seguinte expressão: 

ProdGm ≤ ProdCm (1 – TEIF/100) (1 – IP/100) – Perdas 

Onde: 

• ProdGm: Produção Garantida, no mês “m”, em MWh 

• ProdCm: Produção Certificada, no mês “m”, em MWh 

• TEIF: valor esperado da taxa de indisponibilidade forçada (parada intempestiva), 

em % (0% < TEIF < 100%) 

• IP: valor médio da taxa de indisponibilidade programada, em % (0% < IP < 

100%) 

• Perdas: consumo interno + perdas médias anuais de energia até o ponto de 
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conexão com a rede, em MWh 

As perdas na rede desde o “ponto de conexão” até o “centro de gravidade” do 

submercado correspondente àquele ponto de conexão não devem ser abatidas da 

Produção Garantida, mas deverão ser consideradas pelo empreendedor na energia 

ofertada, pois o “ponto de entrega” da energia contratada é o “centro de gravidade” 

do submercado. 

Conforme estabelecido na Portaria MME 258/2008, a Garantia Física (GF) do 

empreendimento será igual ao valor médio do “compromisso firme de entrega de 

energia ao SIN (ponto de conexão) declarado pelo agente”. Assim a GF do 

empreendimento será calculada em função da Produção Garantida declarada, como na 

expressão abaixo: 

GF = ∑m ProdGm / 8760 h 

Onde: 

• GF: garantia Física do empreendimento, em MW médios 

• ProdGm: Produção Garantida que representa o compromisso firme de entrega de 

energia ao SIN (ponto de conexão), no mês “m”, em MWh 

5.10  Direito de Usar ou Dispor do Local a ser Destinado à EOL 

Deverá ser apresentada a prova do direito de usar ou dispor do local a ser 

destinado à EOL, por meio da matrícula do Registro Geral do Imóvel - RGI. A data 

da emissão da Certidão do RGI não pode exceder a 30 (trinta) dias da data de 

cadastramento do empreendimento na EPE. 

Na hipótese do imóvel ser de propriedade de terceiro (não responsável pela 

solicitação da Habilitação Técnica), deve ser apresentada, conforme o caso, a 

Promessa de Compra e Venda ou o Contrato que vincule o uso e disposição do local 

a ser destinado ao empreendimento (ex: contrato de Locação, Arrendamento, 

Comodato) celebrado entre o proprietário do imóvel e o agente interessado, 

devendo ser anexada cópia da certidão do RGI, comprovando a propriedade do 

imóvel, devendo nela constar, obrigatoriamente, a averbação do respectivo 

instrumento contratual, seja ele promessa de compra e venda, contrato de locação, 

contrato de arrendamento, contrato de comodato, etc. 

Para esses casos, será admitida a existência de cláusula condicionando o respectivo 

instrumento contratual ao fato do empreendimento sagrar-se vencedor no leilão. 
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No caso de haver necessidade de outorga uxória do proprietário (pessoa física) 

promitente vendedor do imóvel, deve a mesma constar nos documentos. 

Não serão aceitos imóveis objetos de penhora judicial. 

Caso a localidade do empreendimento esteja envolvida em processo de inventário, 

far-se-á obrigatória a outorga do juízo competente autorizando o uso e disposição 

da propriedade para o empreendimento a ser instalado; 

Toda documentação referente ao direito de usar ou dispor do local a ser destinado 

ao empreendimento deverá ser apresentada por meio de via original ou de cópia 

devidamente autenticada.  

5.11 Declaração da não Participação da Entidade Certificadora 

 Deverá ser apresentada pelo Empreendedor uma declaração conforme modelo do 

Anexo III, que a Entidade Certificadora Independente não possui participação 

societária, direta ou indireta no empreendimento, bem como participação e 

responsabilidade no desenvolvimento do projeto em pauta. 

5.12 Arquivos Eletrônicos (CD) 

Deverá ser fornecido no ato do cadastramento dois CD contendo a gravação de 

toda a documentação apresentada à EPE. Observando-se que os textos e figuras 

deverão ser em formato “pdf” e, os desenhos em “pdf” ou “dwg”. Destacamos que 

os desenhos de localização e acessos deverão ser obrigatoriamente enviados em 

formato convertível “dwg” e ArcGis.  

Os Estudos de Impacto Ambiental deverão ser gravados em CD separado. Essas 

mídias deverão ser identificadas escrevendo-se na face: o nome do 

empreendimento e o leilão a que se refere o cadastramento. As pastas e/ou 

arquivos deverão ser identificados conforme Anexo IV e as instruções do subitem i) 

do item 6 a seguir. 

6.  Requisitos Gerais da Documentação 

Os requerimentos do Cadastramento e Habilitação Técnica de empreendimentos 

eólicos devem satisfazer as seguintes condições gerais relativas à documentação a ser 

apresentada: 

a) Os documentos anexados deverão ser apresentados em português, em todas as 
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suas partes e componentes, inclusive os desenhos; 

b) Deverá ser adotado o Sistema Internacional de Unidades; 

c) Os processos devem ser apresentados devidamente encapados com material 

resistente e identificados com os dados do empreendimento a que se refere, sendo 

que todas as folhas devem ser numeradas;  

d) A documentação deve ser apresentada na seqüência indicada no Anexo IV; 

e) Mapas e plantas de localização do empreendimento devem ser apresentados em 

escalas apropriadas, que permitem a identificação clara de todos os seus elementos, 

abrangendo o local da usina e o de sua área de influência, com obstáculos, 

benfeitorias e outros detalhes imprescindíveis a uma perfeita identificação da 

localização da unidade e sua inserção na região; 

f)  Reduções ou ampliações de desenhos, mapas, plantas e gráficos apresentados 

devem ter suas escalas devidamente ajustadas; 

g) Os documentos assinados devem ter as firmas reconhecidas e as cópias dos 

documentos deverão ser autenticadas;  

h) Deverá ser entregue à EPE uma via impressa de toda da documentação requerida, 

exceto os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (somente em meio digital) e o 

Requerimento de Cadastramento e Habilitação Técnica (Anexo I), que deverá ser 

apresentado em duas vias impressas idênticas para protocolo e devolução ao 

empreendedor; 

i) Os arquivos digitalizados nos CD deverão ser nomeados conforme a tabela de 

documentos do Anexo IV. Os documentos assinados, autenticados e com firmas 

reconhecidas deverão ser escaneados e gravados após estes atos. Os CD serão 

testados a fim de verificar a integridade dos arquivos, se defeituosos não serão aceitos 

e o projeto não será cadastrado; 

j) Sob inteira responsabilidade do empreendedor, o cadastramento poderá ser feito 

pelos correios. Neste caso, o cadastramento será ultimado, desde que toda a 

documentação requerida para este fim chegue à EPE até a data limite de 

cadastramento estabelecido na norma legal, específica do leilão. Destacamos que, caso 

a documentação esteja incompleta, o cadastramento não será efetuado e a 

documentação devolvida ao empreendedor; 
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k) Todos os documentos relativos à Habilitação Técnica encaminhados à EPE após o 

cadastramento deverão ser enviados com carta de encaminhamento, citando como 

referência o leilão a que se destina, o nº do processo na EPE e o nome do 

empreendimento (Ref.: Leilão A-x/20xx – EOL... /nº do Processo), bem como 

especificando em seu texto a documentação encaminhada.  O endereço para o envio é 

o seguinte: 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
Av. Rio Branco, nº 1, 11º andar, Centro 
Rio de Janeiro – RJ. CEP: 20090-003 
 
A/C: "LEILÕES DE ENERGIA" 

l)  Desistência: Caso o empreendedor queira declinar da participação no leilão 

inscrito, esta desistência deverá ser formalizada através de ofício assinado pelo 

representante legal conforme descrito no item k) acima.  

7.  Habilitação Técnica 

Concluído o processo de análise técnica do empreendimento e estando o mesmo 

adequado, a EPE expedirá a Habilitação Técnica. Esse documento terá a finalidade de 

indicar o empreendimento para compor a lista de referência, a ser aprovada pelo 

Ministério de Minas e Energia - MME, com vistas à participação no leilão para o qual foi 

requerido o Cadastramento e Habilitação Técnica.  

A Habilitação Técnica de um empreendimento não implicará, em qualquer hipótese, 

responsabilidade ou vinculação à EPE, inclusive no tocante a obrigações cíveis, 

comerciais e administrativas resultantes do processo de licitação de outorga, a prazos, 

riscos de engenharia e ambientais, dentre outros. 

O documento de HABILITAÇÃO TÉCNICA será entregue ao empreendedor na sede da 

EPE contra o recebimento de três vias da última versão da Ficha de Dados 

gerada a partir do Sistema AEGE, assinadas pelo Representante Legal e com 

a respectiva firma reconhecida.  

Destacamos que a versão da Ficha de Dados a ser apresentada deverá ser aquela 

existente no Sistema - AEGE, no momento da entrega. Caso contrário a 

HABILITAÇÃO TÉCNICA não será entregue. Este documento será entregue ao 

Representante Legal, identificado na Ficha de Dados, ou ao seu procurador. 
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Ressalta-se que a Ficha de Dados é parte integrante da Habilitação Técnica, conforme 

Portaria MME nº21/2008 e contém dados do empreendimento a ser autorizado pelo 

Poder Concedente e implantado, caso se sagre vencedor do Leilão. 

8.  Devolução de Documentos de Empreendimentos 

Será devolvida a documentação protocolada na EPE, para fins leilão, de 

empreendimentos não vencedores neste processo licitatório. Para tanto, o 

empreendedor deverá requerer a devolução em até 60 dias após o leilão. A 

documentação será entregue na sede da EPE, ao representante legal ou à pessoa 

devidamente autorizada por este. Após este prazo a documentação supracitada poderá 

ser descartada e picotada. 
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ANEXO I - Modelo de Requerimento de Cadastramento e Habilitação 
Técnica de Empreendimentos Eólicos
(voltar) (voltar Requer)
 
(Papel timbrado do empreendedor) 

(local e data)
À EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 
Avenida Rio Branco Nº. 1, 11º Andar. 
Cep: 20090-003 - Rio de Janeiro - RJ 
Diretoria de Estudos de Energia Elétrica  
 
At : José Carlos de Miranda Farias 

Diretor de Estudos de Energia Elétrica 
 
Assunto: Leilão A-......./20.... - Cadastramento para fins de Habilitação Técnica 
Referência: EOL....... 
A (nome da razão social do empreendedor), com CNPJ nº. (informar o nº.), localizada à (informar o 
endereço, município, CEP e UF) vem, por meio de seu representante legal, requerer de V.Sª. o 
Cadastramento e a Habilitação Técnica do empreendimento eólico (informar o nome da central), com a 
finalidade de participar do leilão de compra de energia elétrica a ser realizado no dia (informar a data do 
leilão), conforme estabelecido na Portaria MME nº. (informar o nº. e data). 
Em atendimento às INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO TÉCNICA 
DOS EMPREENDIMENTOS EÓLICOS, disponibilizada na página da EPE, informamos que a Ficha de Dados 
– FD foi devidamente preenchida (Sistema AEGE) e, estamos anexando a presente solicitação, uma via 
dos documentos abaixo relacionados:  
Anexo 1 – Registro da ANEEL 
Anexo 2 – Memorial Descritivo do Projeto 
Anexo 3 – Licença Ambiental (ou Protocolo) 
Anexo 4 – Parecer de Acesso 
Anexo 5 – Ficha de Dados 
Anexo 6 – Certificado de Consistência das Medições Anemométricas 
Anexo 7 – Direito de Usar ou Dispor do Local a Ser Destinado à EOL  
Anexo 8 – Declaração da quantidade de energia à ser disponibilizada ao SIN  
Anexo 9 – Declaração da não Participação da Entidade Certificadora 
Anexo 10 – Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (apenas em meio digital - CD nº 1)   
Anexo 11- Arquivos Eletrônicos (CD nº 2 - contendo a documentação dos anexos 1 a 9)  
 
Além disso, informamos que o Interlocutor responsável junto à EPE pelo envio e recebimento de 
informações e/ou correspondências, bem como para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários, será o Senhor (a) (informar a mesma pessoa declarada no Sistema AEGE), cujos telefones, 
fax e e-mail são aqueles declarados na adesão ao Sistema AEGE. 
 
Destacamos ainda que o endereço para envio de correspondência seja o mesmo endereço do 
empreendedor declarado na adesão ao Sistema AEGE.  
 
 

Atenciosamente, 
__________________________________ 

(cargo) 
Assinatura do Representante Legal (com reconhecimento de firma) 
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ANEXO II- Modelo da Declaração da Quantidade de Energia Elétrica            
Disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional - SIN  

 

(voltar)

(papel timbrado da empresa solicitante) 

DECLARAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA 
DISPONIBILIZADA AO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN 

Em atendimento ao disposto na Lei 10.848, de 15 de março de 2004, bem 
como no Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, e nas normas regulamentares 
infralegais, a (nome da empresa), CNPJ nº. (nº do CNPJ), com sede (informar o 
endereço, município, CEP e UF), declara, sob as penas da Lei, que a EOL 
(informar o nome da Central Eólica), localizada (informar o Município e 
Estado), deverá disponibilizar anualmente ao SIN a energia declarada na Ficha 
de Dados como produção garantida, que passa a ser parte integrante desta 
declaração.  

(local e data) 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
(com firma reconhecida) 
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ANEXO III- Modelo da Declaração da não Participação da Entidade 
Certificadora 
 
 
(voltar) (voltar certif)

 

(papel timbrado da empresa solicitante) 

 

DECLARAÇÃO 

Em atendimento ao disposto na Portaria MME nº211 de 28 de maio de 
2009, a (nome da empresa), CNPJ nº. (nº do CNPJ), com sede (informar o 
endereço, município, CEP e UF), declara, sob as penas da Lei, que o 
(informar o nome da Central Eólica), localizado (informar o Município e 
Estado) foi certificada pela (nome da Entidade Certificadora e CNPJ) e que 
a mesma não possui participação societária, direta ou indireta nesse 
empreendimento, bem como não tenha sido e não seja responsável pelo 
desenvolvimento do projeto. 

(local e data) 

_______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

(com firma reconhecida) 
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ANEXO IV - Documentos que Instruem o Processo de Habilitação 

(voltar)  (voltar cd) (voltar Ser_Hist) (voltar Requisitos Doc) 
Nomes  Pastas e/ou 

Arquivos nos CD 
Documentos Observações 

Referência 

Anexo 0_Requerimento 
 

Requerimento de 
Cadastramento 

Conforme modelo do Anexo I (em duas 
vias)       ----------- 

Anexo 1_Registro 
ANEEL 

Registro na ANEEL Entrega, se disponível, no ato do 
cadastramento na EPE. 

Portaria MME 
21/2008 

Anexo 2 _Memorial  Memorial Descritivo do Projeto Entrega obrigatória no ato do 
cadastramento na EPE. 

Portaria MME 
21/2008 

 
Licença Ambiental  
 
 

Deverá ser apresentada em até 35 dias 
antes da data de realização do Leilão. 

 
 
 

Anexo 3_Licenca 
Protocolo da Licença Entrega obrigatória no ato do 

cadastramento na EPE 

Portaria MME 
21/2008 

Parecer de Acesso ONS (Rede 
básica ou DIT) 

Portaria MME 
21/2008 

     

Parecer de Acesso - 
Distribuidora 

Deverá ser apresentado até em 35 dias 
antes da data de realização do 
Leilão.(*) 

Portaria MME 
21/2008 

 
 
 
 

Anexo 4_Parecer Acesso 

Protocolo da solicitação do 
parecer de acesso 

Entrega obrigatória no ato do 
cadastramento na EPE. 

Portaria MME 
21/2008 

Anexo 5_Ficha Dados Ficha de Dados  Entrega obrigatória no ato do 
cadastramento na EPE. 

Portaria MME 
21/2008 

 
 

  

Entrega obrigatória no ato do 
cadastramento na EPE. 

Certificado de Consistência das 
Medições Anemométricas 

Portaria MME 
21/2008 Anexo 6_Certificado 

 
Anexo 7_Direito Uso Direito de usar ou dispor do 

local à ser destinado à EOL  
Entrega obrigatória no ato do 
cadastramento na EPE. 

Portaria MME 
21/2008 

 
Declaração da quantidade de 
energia ao SIN 

 

Entrega obrigatória no ato do 
cadastramento na EPE. 

 
Portaria MME 
21/2008 

Anexo 8_Declaracao 
Energia SIN 

Anexo_9 Declaracao 
nao Participacao 

Declaração de não Participação 
da Entidade Certificadora 

Entrega obrigatória no ato do 
cadastramento na EPE. 

Portaria MME 
21/2008 

Anexo 10_Estudos 
Ambientais 

Estudos e Relatórios de 
Impacto Ambiental 

Entrega obrigatória no ato do 
cadastramento na EPE. 

Portaria MME 
21/2008 

(*) devendo ser respeitada a exigência que estabelece o último parágrafo do item 5.6 - Parecer de Acesso 
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ANEXO V – Glossário   

(voltar)

Termo Definição 

Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica – CCEE  

 Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
que atua sob autorização do Poder Concedente e 
regulação e fiscalização da ANEEL, segundo esta 
Convenção, com a finalidade de viabilizar compra e 
venda de energia elétrica entre os Agentes da CCEE, 
restritas ao Sistema Interligado Nacional - SIN, cuja 
criação foi autorizada nos termos do art. 4º da Lei nº 
10.848, de 15 de março de 2004, e do Decreto nº 
5.177, de 12 de agosto de 2004. Resolução Normativa 
ANEELnº 109, de 26/10/1004. 
 

Consumo Interno   Valor da energia elétrica consumida no próprio 
empreendimento de geração de energia elétrica, não 
injetada no sistema, nem considerada na contabilização 
de energia pela CCEE. Não é considerada (descontada) 
no cálculo da garantia física do empreendimento, 
devendo ser abatida, juntamente com as perdas 
elétricas pelo empreendedor, da garantia física à ser 
ofertada para venda. No caso de usinas cuja 
inflexibilidade é igual à disponibilidade declarada pelo 
agente gerador, ou ainda, que possuam Custo Variável 
Unitário - CVU nulo, como é o caso das usinas de fonte 
eólica – UEE e das termelétricas movidas à biomassa, 
sua Garantia Física é definida como a máxima 
quantidade de energia que a usina pode vender no SIN, 
e será calculada a partir da declaração de 
disponibilidade de energia para o SIN, feita pelos 
agentes, já abatida do consumo interno e das perdas 
elétricas até o ponto de conexão (rede de distribuição 
ou rede básica de transmissão).  

Contabilização de Energia (CCEE)   
Processo de apuração da comercialização de energia 
elétrica entre os Agentes da CCEE que determina em 
intervalos temporais definidos, a situação de cada 
agente, como credor ou devedor na CCEE. Resolução 
Normativa ANEEL n. 109, de 26/10/2004.  
 

Disponibilidade Mensal de Energia   Parcela da energia mensal disponível para geração (em 
MWmed).  

Empreendimento  Conforme o disposto no inciso I do § 6º do art. 2º da 
Lei 10.848/2004 empreendimento novo de geração é 
aquele que até a data da publicação do respectivo edital 
de leilão: não seja detentor de concessão, permissão ou 
de autorização; seja parte de empreendimento existente 
que venha a ser objeto de ampliação, restrito ao 
acréscimo da sua capacidade instalada, ou ainda, 
empreendimento já autorizado ou concedido em 
sistemas isolados, que ainda não tenha entrado em 
operação comercial, conforme estabelecido no Artigo 18 
da Lei nº 11.943, em 28 de maio de 2009. 

Novo                             
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Fator de Capacidade 
Maximo (FCmax)                           

Valor que quando multiplicado pela potência total 
instalada (ou a potência da ampliação ou repotenciação, 
se for o caso) fornece a potência máxima continua de 
uma usina. O valor de FC varia de 0 a 100%. 

Garantia Física Conforme o § 2º do art. 2º do Decreto 5.163/2004, é o 
montante, em MWmédios, nos bornes do gerador, 
correspondente à quantidade máxima de energia 
relativa a um empreendimento de geração que poderá 
ser utilizado para comprovação de atendimento de 
carga ou comercialização por meio de contratos, 
estabelecido na forma constante na Portaria MME nº 
258 de 28 de julho de 2008. No caso de usinas cuja 
inflexibilidade é igual à disponibilidade declarada pelo 
agente gerador, ou ainda, que possuam Custo Variável 
Unitário - CVU nulo, como é o caso das usinas de fonte 
eólica – UEE e das termelétricas movidas à biomassa, 
sua Garantia Física é definida como a máxima 
quantidade de energia que a usina pode vender no SIN, 
e será calculada a partir da declaração de 
disponibilidade de energia para o SIN, feita pelos 
agentes, já abatida do consumo interno e das perdas 
elétricas até o ponto de conexão (rede de distribuição 
ou rede básica de transmissão). 
 

Indisponibilidade Programada- IP Percentual do tempo em que a usina não está apta a 
operar, devido à execução de manutenção programada. 

Potência Final Instalada No caso de um novo empreendimento, é a Potência 
Final à ser Instalada (potência ativa) e, no caso de 
ampliação ou repotenciação de  empreendimento 
existente, corresponde a soma da Potência Instalada 
existente com a ampliação ou repotenciação.  
 

Potência Habilitável Valor da potência declarada pelo agente para fins de 
obtenção da habilitação técnica. Esse valor deve ser 
decorrente de uma nova instalação ou ampliação, 
inclusive repotenciação, ou de empreendimentos já 
autorizados ou concedidos em sistemas isolados, que 
ainda não tenham entrado em operação comercial, 
conforme estabelecido no Artigo 18 da Lei nº 11.943, 
em 28 de maio de 2009.  
 

Potência Habilitada Valor da potência, em kW, atribuída a uma usina em 
decorrência da análise técnica da EPE, definida como a 
potência do novo empreendimento de geração, o 
acréscimo de potência para os casos de 
empreendimentos existentes, ou potência de 
empreendimentos já autorizados ou concedidos em 
sistemas isolados, que ainda não tenham entrado em 
operação comercial, conforme estabelecido no Artigo 18 
da Lei nº 11.943, em 28 de maio de 2009.Este valor 
poderá ser igual ou inferior à Potência Habilitável.  
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Potência Nominal Potência Elétrica ativa máxima de uma unidade 
geradora em kW, que é definida pelo produto da 
potência elétrica aparente nominal do gerador, em kVA, 
pelo respectivo fator de potência nominal, considerando 
um regime de operação contínua, nas condições 
nominais e locais.  
 
É o sistema que deve ser utilizado na documentação do 
projeto, estabelecido pelo Conselho Nacional de 
Metrologia Normalização e Qualidade Industrial – 
CONMETRO. 

Sistema Internacional de Unidades 
 

 
SIRGAS Sistema de Referência Geocêntrico para a América do 

Sul é o sistema oficial no Brasil que foi criado na 
América do Sul e atualmente para as Américas.  
 

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) O conjunto de pontos geodésicos implantados na porção 
da superfície terrestre delimitada pelas fronteiras do 
país no qual estão referidas todas as informações 
espaciais no Brasil.  
 

TEIF- Taxa Equivalente de 
indisponibilidade forçada 

Percentual do tempo em que a usina não está apta a 
operar, devido à ocorrência de falha ou interrupção de 
emergência, em condições não programadas, abatidas 
as paradas programadas. Taxa determinada pela 
expressão: 
TEIF = (HDF + HEDF) / (HS + HDF). Onde: 
HDF = horas de desligamento forçado; 
HEDF = horas equivalentes de desligamento forçado – a 
unidade geradora opera com potência nominal 
limitada, associada a uma condição forçada; e 
HS = horas em serviço – a unidade geradora opera 
sincronizada ao sistema.  
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